
 

Általános tájékoztató 
 

 

 

A Vasutas Természetjáró Baráti Kör, Bánréve nevében szeretettel köszöntjük a 

teljesítménytúrázókat. Érezzék jól magukat, túrázzanak sikeresen, szerezzenek kel-

lemes emlékeket erről a rendezvényről! 
 

 

A teljesítménytúra adatai: 
 

Túra Táv Szint Szintidő Indítás GPS track 

50 km gyalogos 47km 1900 m 12 óra  6:30 - 8:00  

30 km gyalogos 32 km 1250 m 8 óra  7:30 - 11:00  

15 km gyalogos 16 km 550 m 5 óra  8:00 - 15:00  

 

Előnevezés minden távon kötelező. Előnevezni a regisztrációs felületen lehet 2022.03.09-től 2022.04.01-ig.  A ne-

vezés a nevezési díj Takarékbanknál vezetett 55100186-12004197  számlára való átutalásával válik érvényessé. A neve-

zési díj minden távon 1000 Ft/fő. A nevet, születési időt, választott távot és a BF jeligét írják a közleménybe. 

Helyszíni nevezésre csak korlátozottan van lehetőség a létszámkorlát erejéig. 

Kérünk minden indulót, hogy a nevezési lapot nyomtatott betűkkel szíveskedjenek kitölteni. Kitöltés után át kell ad-

ni az indítóknak. Helyszíni nevezés esetén a nevezési díjat is be kell fizetni.  
A túra során az ellenőrző lapon feltüntetett forrásokat és szirteket kell felkeresni és a források, szirtek kódjait kell 

feljegyezni vagy kérdésre válaszolni. A kódok egy közeli fára vannak felfestve, jól látható helyre. 
Személyzettel ellátott ellenőrzőpontokon frissítővel várjuk a túrázókat: 

 

 

                Lillafüred Rajt-Cél     6:30 – 20:00 (Lillafüred, Herman Ottó emlékház 3517 Miskolc Erzsébet sétány 33) 
Andó-kút EP.               7:30 – 13:30 
Mályinka EP.             10:00 – 13:30 
Csókás EP.    9:30 – 18:30 
 

 A célban az igazolólapot át kell adni a célszemélyzetnek, akik regisztrálják a teljesítés tényét, majd visszaadják az 

igazolólapot. A teljesítőket kitűzővel és emléklappal jutalmazzuk.  
 

Kérjük, hogy ne szemeteljenek, a szemetet a célban elhelyezett kukákba kidobhatják. 

 

A túra sikeres teljesítéséhez elengedhetetlen a Bükk turistatérképe és a biztos tájékozódási képesség!  

 
 

FONTOS FIGYELMEZTETÉS! 
 

A teljesítménytúrán minden résztvevő saját felelősségére indul! Kártérítés a rendezőktől semmilyen címen nem 

igényelhető! Az ellenőrző pontok zárása után senkit nem várunk, nem keresünk! 

Amennyiben a teljesítménytúrát feladta kérjük jelezze az alábbi telefonszámon. 

Eltévedt, sérült, bajbajutott túrázók a következő telefonszámon kérhetnek segítséget: 
 

(+36)-30-384-08-83 

 
 Eredményes és sikeres túrázást kívánnak a 

R E N D E Z Ő K 

Bükki Források 

Teljesítménytúrák 

2022. április 9. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiLPAN2dEdYja1wM168nY0LGgb1YwpiQRQvBdbP3Amcgy9OA/viewform
http://www.vtbkbanreve.hu/doc/BF_15_gps.rar
http://www.vtbkbanreve.hu/doc/BF_30_gps.rar
http://www.vtbkbanreve.hu/doc/BF_50_gps.rar

